
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    20.2.2022                                                  СЛАВА НА ВІКИ!  

Неділя блудного сина (2-ий глас) 

1 до Коринтян 6:12-20; Лука 15: 11-32 

Бог не гальмує свою любов 

“Навіщо робити добро людям, які не хочуть вас прийняти? Це 

питання, яке ми надто часто ставимо собі. Але це питання допомагає 

нам краще зрозуміти Бога. Зіткнувшись з нашими закриттями, він не 

відступає: він не гальмує свою любов. Зіткнувшись із нашими 

закриттями, він йде вперед. Ми бачимо відображення цього в батьках, 

які усвідомлюють невдячність своїх дітей, але не перестають через це 

їх любити і робити їм добро. Бог такий самий, але на набагато 

вищому рівні. І сьогодні він запрошує нас також вірити в добро, не 

залишати каменя на камені у творенні добра”. 

Папа Франциск 

Із зростанням загрози Україні посилюються й наші молитви. 

У притчі цієї неділі думки молодшого сина звертаються до добросердечності свого батька лише після 

того, як він стає повністю нужденним — у відчаї. Здається, що звертатися до Бога у часи відчаю є людським 

рефлексом, як дитина, котра є засмучена, біжить до своєї матері. 

Наскільки доброчесним є молодший син, який повертається додому лише тому, що голодує? 

Тоді старший брат, виявляється, теж не цінує свого батька. Він поводився як зразковий син, але приймав 

доброту свого батька як належне. Наскільки чеснотними є мої вчинки, якщо я вважаю, що заслуговую 

більшого, не визнаючи того, що маю, і все ще є невдоволеним на те, що отримує мій брат? 

Два брати схожі в тому, що не визнають і не цінують любові свого батька до них. Оскільки батько любить 

своїх дітей, у них є свобода вибору, як використовувати їхню спадщину. Один як би дотримується правил і 

працює разом із батьком. Інший вирішує відвернутися від свого дому і насолоджуватися задоволеннями, які 

йому приносять гроші. Ці брати характеризують риси, які ми бачимо в інших притчах і, ймовірно, у нас 

самих, якщо ми є чесними. Справді, нинішні колони вантажівок висвітлюють схильність людини 

намагатися і виправдовувати власне задоволення як право — вибір і свободу — водночас свідомо 

нехтуючи добробутом інших. 

Ми називаємо притчу на честь блудного сина, але головним персонажем, безсумнівно, є батько. Це 

євангельська історія, яка найкраще висвітлює безумовну Божу любов. 

Радість батька від повернення сина могла зрівнятися лише з болем, викликаним від’їздом молодшого 

сина. Привітання і прощення не означають, що батько вибачає вчинки сина. Тим не менше, батьківська 

любов є постійною. Так само і відповідь старшого сина зустрічається не з осудом, а із запрошенням 

порадіти відновленню брата. 

Це неспокійні часи. Певною мірою кожен із нас може відчувати нужденність, докори сумління чи 

приниження молодшого сина. Ми можемо відчувати гнів, образу і обурення старшого сина. Ми можемо 

відчути неприйняття та розчарування батька. Але зробіть глибокий вдих. 

Закрийте очі. Згадайте моменти, коли ви відчували любов. Дитинство, минуле, сьогодення. Відпочивай в 

цьому почутті. Відчуй, як воно огортає твоє єство. Дихай. Ти улюблена/ий. Завжди, назавжди, незважаючи 

ні на що. Ти улюблена/ий і в тобі живе любов. Святкуй! 

 

Повідомлення: 

• УРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ і ПЕРША СВЯТА СПОВІДЬ: Якщо ваша дитина або внук народилися в 

2014 році або скоріше вони можуть  цього року приступити до цих тайн. Якщо ви цього бажаєте прошу 

зголоситися до отця бо коротці почнемо класу. Перша зустріч після Літургії в неділю 27-го лютого. 

• Надходить Великий Піст і почнемо відправляти сорокоусти. Якщо бажаєте додати імена до помяників це 

можна зробити. Помяники на столі коло ікони Богородиці зі заду церкви, прошу взяти свою книжечку 

додому і записати кого бажаєте. Поверніть і покладіть в кошичок на тім же столі. 

 

МОЛІМСЯ ЗА МИР В УКРАЇНІ 

НИНІ: після Літургії панахида (+Текля, Андрій та Степан) 

середа, 23-го лютого:  10:00 Молебень за мир в Україні 

11:30 Біблійна група (через ZOOM) 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:                 Аннабел Коцан (23-го) Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:          13-го лютого: $ 475.00       Пропам’ятна пожертва +Григорій Шептицький:  $300. 

Щиро дякуємо за вашу щирість!

"Блудний син" 

Богдан Зятик 

 



Божа любов не знає міри! 

 
 

 



 


